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WSPOMNIENIA NARODOWE.
O JANIE GDAŃSCZANINIE. (*)
N i e wiem czemu przypisać mam to uczucie, czy
wrodzoney skłonności, czy nadanemu wychowa
niem sposobowi myślenia?, ale słodka przeymuie mnie radość, kiedy czytaiąc życie, którego ze
znakomitych ludzi naszych, dowiem się, źe z
nizkiego stanu, z ubogich pochodził Rodziców,
i iedynie cnotą i pracą doszedł do zaszczytów i
sławy. Takim sposobem zdobyte imie, a nawet
maiątek, szanowne są w oczach moich, i tem szanownieysze, ze drugich do dobrego nęcą.— Tey
(*) M ało sław n y ch lu d zi pod ty lą n azw isk iest znanych,\Gdaiiscza n in , D an tiscu s, D a n ty s ze k , F lach sbin d ek, L in o d eam on , v o n H o ffen , a C u r iis , to koleyn o są m u dawane* >
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Radości doznałam przebiegaiąc życie Jana Gdańsczanina, Biskupa Warmińskiego, iednego z Mę
żów, który naywiększego blasku przydał panof
waniu Zugmunta pierwszego.
Trudno urodzić się daley od sławy i zaszczy
tów, trudno zgromadzić ich więcey.— Rodzina
Jana była z Chełmińskićy ziemi, która w począt
ku. drugićy połowy piętnastego wieku, tak okro
pnych klęsk doznała. Tam się odprawiało głó
wne widowisko ówey srogićy Prusaków z Krzy
żakami walki; tam pożar woyny i towarzyszące
iey niedole, kray tak ludny i żyzny w pustynią
zmieniły. Obywatele potracili maiątki, opuścili
domy, a między tułaiącemi się był Dziad Jana,
z zoną i z synem. Przywiedziony do największego ubóstwa, przybył tak do Gdańska; w tem mie
ście handlownem osiadł, a tam chcąc uniknąć
nędzy, która tylko próżniaków dogania, wziął
się ochoczo do pracy; przybrał skromne powroźnika rzemiosło, które niewiadomo czy dawniey
posiadał, czyli tez nabył wtedy. .Syna iedynaka wychowawszy także do pracy, wykierował
na piwowara, i ożenił stosownie; a ten w roku'
i 485. został Oycem pełnego sławy Jana.— Jan,
iak to zwykle bywa w dzieciach, które w późnieyszym wieku maią się odznaczyć rozumem i
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cnotą, od naypićrwszych lat swoich zdatność i
ochotę do nauk okazał; poznali się na tych przy
miotach i ocenili ie Rodzice; a przygotowawszy
syna ile można było w domu, za pierwszą spo
sobnością oddali go do Akademii Krakowskićy.
.W tey światła świątnicy nie uszły także oka na
uczycieli, zdolności młodzieńca, ani tez gorli
wość iego.— Jakaż moze bydź większa pociecha
dla tych dobroczynnych Mężów, którzy iako pra
wdziwe umysłowego świata słońca, życie trawią
na udzielaniu światła drugim, iakaz milsza za
chodów ich nagroda, nad widok zdatności i ochoty ucznia? wtedy wzmaga się w nich samych
chęć i zdolność, a pewni iź powstanie z ich
pracy plon obfity, sieią z uwagą i z przychyl
nością. Często ieden uczeń zdatny i pilny, przy
krości przez dziesięciu nieuków sprawione na.grodzi. O! iakaź chluba bydź tym uczniem5
Był nim Jan, którego od mieysca urodzenia, i od
rzemiosła Dziada, raz Gdańsczaninem, drugi raz
Flachsbinder (powroźnik) zwano. W lat kilka
z naywiększą chlubą wszystkie stopnie otrzymał,
a lubo prawie urodzony poetą, (tak wielką miał
do wiersza zdatność) nie zaniedbał przezto żadnych
nauk, bo znał, ze poecie nie dosyć na jeniuszu i łatwych rymach, potrzeba mu ieszcz*
3t o *

—

2 5 8

—

•wiadomości i smaku. Ukończywszy nauki, sto
sownie do pobożnego owych wieków zwyczaiu, a razem w celu oświecenia się, Palestynę,
Syrya, Arabią, Grecyą, Rod, Kretę, Korcyrę,
i brzegi Epiru dokładnie zwiedził, i w tych kra
inach tylą wspomnieniami bogatych, i tak poe
tycznych, nie mało zapewne dla umysłu swego
nowych wyobrażeń i pomysłów zdobył. Za po
wrotem tez iego do kraiu, stało się wnet gło
śne imię Jana Gdańsczanina między uczonemi;
a ponieważ w tym błogim dla nauk wieku, świa
tło i chęć rozkrzewiania go, w parze z możno
ścią chodziły, wnet do naypierwszych Panów,
do Tomickiego Kanclerza i Biskupa Krakowskie
go a nawet i do’ Króla doszła sława rego.— Zy
gmunt pierwszy zasiadał wtedy od lat kilku na
“szczęśliwcy Polski tronie; mało było królów,
którżyby równie iak on na ludziach poznać się
umieli; mało też iest panowań,, któreby równie
iak iego, tyła ludźmi się szczyciło. Poznał za
raz w młodym Gdańsczaninie, umysł niepospo
lity, cnotę rzadką, wiadomości wielkie; dał mu
paprzód urząd Sędziego, a potem wezwał na Se
kretarza.— Zdaie się, że w tym czasie Jan Gdańsczanin, bądź słuchaiąc wyższego powołania,
bądź też idąc za popędem wieku, który w du

chownym stanie liczne gromadził zaszczyty, przy
brał odzież kapłańską; dostał naprzód Probostwo
Gołąbskie, a późniey Biskupstwo Chełmińskie.
W sukni duchowne'y, w ówczas pierwsze mieysce przed wszystkiemi trzymaiącey, w godności
Biskupa i w urzędzie Sekretarza nadwornego Kró
la , towarzyszył mu na zjazd walny do Wiednia
w roku i 5 i 5.— Złożył ten zjazd Maxymilian I.
Cesarz Niemiecki, nie zdoławszy przez woynę
z północą zaszkodzić skutecznie kwitnącey i iuź
zazdroszczonej Polsce, chciał doświadczyć dro
gi układów. Zaprosił więc do Wiednia Zygmun
ta i Władysława Króla Węgierskiego, pod po
zorem stawienia oporu wzmagaiącey się sile Mi
strzów Krzyżackich, i zawsze grożącćy Chrześciaństwu, Turków potędze. Nie sprawił zape
wne ten zjazd żadnych zbawiennych skutków
na politycznym świecie, ale wykrył wielkie Gdańsczanina zdatności, i w całey uczoney Europie
imie iego rozsławił. Nad wszystkich będących
na dworze Cesarza uczonych, większą umieiętność w rozlicznych ięzykach okazał, a gdy wiersz
napisał na zjazd ten Królów, Maxymilian ogło
sił go publicznie Poetą wieńczonym, uroczyście
włożył mu sam laur na głowę, wręczył pier
ścień złoty, nadał hćrb, i między szlachtę nie
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miecką policzył, które to szlachectwo Zygmunt
przywileiem swoim potwierdził. Tak pozyska
wszy szacunek obcych Monarchów i uczonych,
Gdańsczanin użytym był przez Króla swego do
różnych poselstw, i wszystkie odbył z chlubą
dla siebie, z pożytkiem dla krain. Był koleyno posyłany do Klemensa VII. Papieża, do Ce
sarza Maxymiliana i sławnego iego następcy Ka
rola piątego, do Ferdynanda Króla Czeskiego i
do wielu innych. Wszyscy ci Monarchowie za
szczycili go swoią przyiaźnią, ale naywięcey po
kochał Karól piąty; towarzystwo uczonego Bi
skupa tak mu było miłe, tak przyiemnie zapo
minał w rozmowach z nim o trudach dwóch ko
ron , iż po zwycięztwie nad Franciszkiem I. Kró
lem Francuskim pod Pawią, w r. i 5a 5. wszy
stkim innym posłom cudzoziemskim, nawet znaczney części swego dworu, w Niemczech pozo
stać kazał, a samego Gdańsczanina przy sobie
zatrzymał; i przybywszy do Madrydu, między
szlachtę Hiszpańską go policzył, we cztery la
ta zaś potem, medal na cześć iego bic kazał.—
W Hiszpanii to zaprzyiaźnił się sławny nasz Ro
dak z Kortezyuszem, z owym świata nowego
zwycięzcą; bo iako czynić zwykli wszyscy lu
dzie wyższego umysłu, w każdym kraiu gdzie
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gościł, szukał związku t mężami, którzy byli
kraiu tego chlubą, z któremi iuź był iakby spo
krewniony chwałą, i zaszczytem; bo iest bra
terstwo umysłu i sławy, iak iest braterstwo krwi,
uczucia i broni.— W pośród ważnych polityki
i rokowań zachodów, w pośród zabaw dwor
skich, i chwil poświęcanych znakomitym zwią
zkom, nie zaniedbywał ulubioney sobie od mło
dzieńczego wieku poezyi, i ciągle ie'y miłośni
ków bawił i zadziwiał. Około roku i 535. wró
cił do Oyczyzny; mile od niey przyięty, bo iey
•wi&le pożytku i chwały przysporzył. Wkrótce
po tym powrocie w nagrodę prac dla Rzeczypospolitey tak gorliwie podiętych, za zgodą po
wszechną, wstąpił na Biskupstwo Warmińskie.
Szczęśliwa była ta Katedra do naczelników nie uro
dzeniem ale zasługami znakomitych; i zapewne nie
mało iey przydał Jan Gdańsczanin blasku. Na tey
godności równie iak na wszystkich innych, które
piastował, okazał się światłym, czynnym, gorli
wym. • Jedynaście lat które na niey spędził, ze
szły mu chlubnie, użytecznie i mile. W związ
kach przyiaźni, z tem wszystkiem co Polska
miała wtedy wielkiego, z Kopernikiem, Hozyuszem, i innemi, lubił ieszcze otaczać się ta ubo
gą młodzieżą, w którzy upatrywał iskry świa

tła dla Oyczyzny na te lata kiedy przyświeca%
•
iące iey w tey chwili słońca wygasnąć miały.
Tak postępuiąc pamiętnym był zapewne na w y
padki własnego życia; bo ieśli wszyscy możni,
obowiązani są nieść spółbraciom pomoc i opie
k ę , zdaie się, że dwakroć większy iest ten obowiązek w tych, których początek Był ubogi;
roskosz mićć nawet 'powinni w oddawaniu dru
gim, tego co 9ami dostali. — Jednym z tych, któremi naybliżey opiekował się Gdańsczanin, był
Eustachy Knobelsdorf, który z chlubą wiele urzędów duchownych sprawiał, i piękną łaciń
ską wsławił się poezyą. Wywdzięczył mu się
naytkliwszą miłością; mianowany Kanonikiem
Warmińskim, domownikiem‘był Biskupa, a gdy
przyszła na sławnego męża ta koley, która ża
dnego złudzi nie miia, skonał na iego rękach,
i żalu z doznaney straty takiego opiekuna nie
łatwo zapomnieć zdołał.— Jana Gdańsczanina
śmierć przypadła r. i 548, miał lat 63. Powierz
chowność iego miała bydź bardzo poważna i
znacząca, twarz ściągła, oczy bystre, ale spoyrzenie miłe; w towarzystwie niezmiernie był
uymuiący i zabawny, lubił żarty i wesołych.
Piękna maluie duszę ten szczegół o nim, iż nie
wstydził się bynaymniey nizkiego rodu; owszem
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W ńaywiększem będąc znaczeniu, podpisywał
się Linodesmoriy co w greckim ięzyku znaczy:
powroźnik, i przekładał ten przydomek, nad
nadany mu von Hoffen albo a Curiis od dłu
giego na dworach pobytu. — W pierwszćy mło
dości sprzyiał zdaniom Lutra, ale potem ich za
niechał; prawda, że do końca życia utrzymywał
listowne związki z nayznakomitszemi owego wie
ku róźnowiercami, iako to: z Jerzym Sabinem,
z Erazmem z Roterdamu, ale to były tylko na
ukowe i przyiacielskie stosunki; również w mło
dych leciech niebyła obcą miłość sercu iego,
w znalezionych w Heilsbergu licznych iego korrespondencyach, natrafił uczony Czacki na uple
cioną kosę włosów kochanki. — Pod obraz swóy
w Guttstatskiey Kollegiacie w Warmii umieszczo
ny, zrobił sam cztery wiersze łacińskie, których
treść taka: „ Wpięćdziesiąt piątym roku i dru„gim miesiącu wieku mego takim byłem, iakim
„mnie ów wizerunek wyobraża.— Ile mi ieszcze
„ życia pozostaie, day Chrystusie, przepędzić we„dług twych świętych przykazań.” —-Na krótki
czas przed śmiercią iakby przeczuciem napisał
sobie nagrobek także wierszem łacińskim, któ
ry tak przełożył sławny Ignacy Krasicki, w lat
dwieście ośmnaście obrany po nim Biskupem
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Warmińskim: »JuŁ lat sześćdziesiąt trzy nastało
„iak mi Bóg źyć daie; czuię ten czas klimakte„ryczny, który wielom zgon przynosi; ieźeli
„więc i mnie ogarnie, czem byłem, kreślę. Dłu„go mnie trzymały dwory Królów; wysyłany
„byłem do postronnych, następnie pasterzem
„dwóch owczarni. Teraz ziemia kryie zwłoki;
„niech umysł szczęśliwego losu który zawsze
„trwa, używa. Tego mi życz, przychodniu, a„byś i ty od następnych podobne życzenia uzy
s k a ł.”
Spis Dziel poetycznych Jana Gdańsczanina po
łacinie napisanych i wielce chwalonych. (°)
Pieśń weselna na ślub Zygmunta I. i Barba
ry Hrabianki Spiźkiey.
O nieszczęściach naszego wieku.
Do młodziana Konstantego Alleopaga, wiersz
lachęcaiący.
(* )

Spisuiąc dzieła tych P olaków , którzy tylko po łacinie
pisali, i czytaiąc ich pochw ały iestem zawsze w położe
n iu ślepego, któremu o kolorach m ów ią. — Powinienby
iaki biegły łacinnik ulitow ać się nad płcią niew ieścią i
nad dziećmi, i wydać w polskim, ięzyku, w ybór dzieł ła
cińskich przez rodaków napisanych.— Może doczekam tey
pociechy, od którego z młodocianych czytelników R ozry
wek; znam kilku chłopczyków którzy pilnie po łacinie się
u czą, i*%ad nabyciem ięzyka oyczystego pracuią. Kto
w ie czy w iednym z nich , ów pożądany tłomacz nie ro 
śnie T—
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Rozmaite Epigrammata.
Elegia miłosna.
Jonasz Prorok o upadku Gdańska.
O
różnicy między cnotą i honorem, sen.
Xięga Hymnów pobożnych na wzór Pruden*
cyusza.
O żydach.
Żywot własny, który wierszem dla potom*
ności zostawił.

II.
P O W I E Ś C I .
Ułomki z Dziennika iednego młodzieńca,

3.

SYN K O S Z Y K A R Z A .
nCoraz bardziey i w Naturze i w pamięci ni
kły wszelkie ślady zimy, a wiosna w coraz więk
sze stroiła się wdzięki; codzień łąki i pola grub
szym okrywały się kobiercem,' codzień liść gęst- .
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szy odziewał drzewa, codzień przybywał kwiat
now y.— Kilka miesięcy przepędziwszy ciągle
w mieście, i to większą część czasu, w ciasnym
pokoiku nad xią£kami, podzielałem wesołość
przyrodzenia; a iak na błękitnym i iasnym parokręgu, tak i w sercu moićm źadnęy nie było
chmury. — Już nie iednę odbyłem przechadzkę
z szanownym Plebanem, iuż nie mało nagada
łem mu o sobie, nie mniey usłyszałem o para
fianach iego, nie iednego wraz z nim odwiedzi
łem, kiedy dnia iednego po obiedzie oświadczył,
źe mnie zaprowadzi, do bardzo zaymuiącey i
ukochaney od niego rodziny; ieśli rodziną zwać
można, Matkę i iedynaka syna. „Domek ich^
„iest odległy od innych domostw, rzekł; ułoźe„nie odmienne od innych mieszkańców, a pra- ■
„wie ze wszystkich Parafian, oni naybliżey ser„ca moiego.” — „Czyżbym ich znać nie miał?”
zapytałem się.— „O! znałeś zapewne, odpowie
d zia ł, ale nie wiem czy dobrze pamiętasz? Oy„ ciec był koszykarzem; na kilka mil w około
„słynęły koszyki iego, rozwożono ie nawet da„leko; żył i umarł w domku, gdzie dziś wdowa
„iego i syn goszczą. Był to człowiek bez na„ uki, ale rozsądny, nawet dowcipny; a! iak cno
t liw y ! .. Utrzymywał się iak tylko można nay-
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„skromniey, ubiór iego choć czysty był niemal
„ubogi; od towarzystw i wydatków chronił;
„ dnie cnie, czasem i noce ciągłey poświęcał pra„ c y , a tyle miał na swoie koszyki odbytu, że
„nigdy nastarczyc ich nie zdążył. Słyszałem nie
„raz innych Parafian mówiących: (bo tak ieste„śmy skłonni do radzenia o sąsiadach) to nie„poięta rzecz, co ten Ernest z pieniędzmi robi?
„nie piie, nie bałamuci się, nie gra, na zonę i
„syna nie traci, owszem krótko ich trzyma4 o„ szczędnie źyie, pracuie iak wół, a przecież ma„iątku uzbierać nie może; wszak.nie darmoro„b i? każdy mu za robotę płaci i suto, bo pię„kna. To wtem cóś dziwnego święcić się mu„si? iakieś licho ukryte?” I każdy trząsał gło„wą, ruszał ramionami, nieśmiał mówić nic wy.
raźnego, bo nic nie wiedział; ale rad b ył, źe-'
„by kto nareszcie uczynił iaki wniosek, wyrzekł
„iakie słówko, na którychby troskliwość są„siedzka iuź śmiało budować mogła.— Mnie sa„memu (Boże odpuść) czasem nie dobre myśli
„przychodziły do głowy; ale po dwutygodnio„w ey chorobie umarł’ Ernest; i ten, który na
„pogardę zasługiwać się zdawał,- okazał się gó„ dnym uwielbienia; śmierć wyiawiła tkliwą ta„iemnicę cnotliwego życia.' Nie sama miłość
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»pracy pobudzała go do nićy we dnie i w no>,cy, nie przez skąpstwo źył on tak oszczędnie,
„nie na wydatki naganne i skryte, rozchodziły
„się zarobione pieniądze, miał on prawdziwie
„piękne i szlachetne do takiego postępowania
„powody; zonie i synowi, których iako wyższe
„i lepsze od siebie istoty uważał, których ko„ chał nadewszystko, lubo dosyć surowym dla
„nich się wydawał, chciał w przypadku śmierci
„swoićy (iakby ią przewiduiąc) byt niepodległy
„i miły, życie bez zachodów i mozołu, chleb
„pewny i łatwy zabezpieczyć. Ta była niezmę„czoney iego pracy, niezmienney oszczędności
„iedyna przyczyna. O! iakźe to odkrycie uspra
w iedliw iło, podniosło w oczach naszych zmar
łe g o Ernesta! wspomnienie owych długich dni
„lata, dłuższych ieszcze nocy zimowych, odda
n y c h pracy tak tkliwey, pamięć cierpliwego
„znoszenia tylu żarcików, .przycinków, twarze
„nasze rumieńcem wstydu okryły, serca napeł„niły żalem... Choć iuź pięć lat od tey chwi„li minęło, ieszcze bez rozczulenia wspomnieć
„go nie mogę... ta niepoznana a tak stała cno„ta, ta niezmęczona nie dla siebie praca, to ży„cie całe zupełnie drugim poświęcone, i to bez
„ żadney chluby, pochwały, maią w sobie wiel*
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„ kość, która mnie1 przeyrauie.. — „Prawda I
zawołałem tu n ie' mniey rozczulony; iakiź to
był człowiek, ten Ernest! a ■
iluż iest bez
wątpienia na ziemi, podobnych iemu niezna
nych bohaterów cnoty, których ani życie ani imie nie iest światu wiadome, którzy innych w i
dzów prócz sumienia.i Boga nie maią, Ale tenźe syn, ta zona, godniź byli tego poświęce
nia?” — „Zupełnie, odpowiedział Starzec; od„ krycie iego (bo żadne z nich onićm nie wiedzia
n o ) podwoiło źal ich nad stratą takiego Męża i
„Oyca, dotąd zatrzeć go zupełnie nie dozwala;
„iego imię często iest w ich ustach, iego pamięć
ł,zawsze w sercach. — Ją, wszyscy zowią dobrą
„Moniką; pięknieyszćy duszy, niewieście ciało
„okrywać nie może. Zacny ićy Oyciec był u„rzędnikiem wpobliskiem miasteczku, i miał się
„dosyć dobrze, ale kraiowemi okolicznościami
„zubożał zupełnie, i w zupełnćm umarł ubó„stwie. Ona, iedynaczka iego, w którćy umysł
„otwarty i serce tkliwe, głębokie myśli i deli„katne uczucia od dzieciństwa wrażał, przymur
„szoną była po iego śmierci, weyść w służbę do
„iednego ztuteyszych rzemieślników; wtedy sta
tu i
się zupełnie do obecnego stanu, bez
1,Wstrętu, nawet %wdzięcznością, przyięła rękę
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„prostego lecz cnotliwego Ernesta; niewidzia„łera szczęśliwszego stadła, i ręczę, że nie postało
„nigdy w myśli Moniki, aby świetnie'yszy los
„należał iey się od Nieba. Przyiemna, tkliwa,
„pracowita, skromna, wszystkie maiąca przymio„ty, innego w sobie prócz pobożności nie widzi,
„i ten nie przypisuie swćy duszy, ale naukom
, „Oyca i przykładom m ęża... Lecz ieśli ona go„dna uwielbienia, równa cześć naleiy się iey
„synowi. Nićma ieszcze lat ośmnastu, a wmem
„długiem życiu, nie widziałem podobnego iemu.
„Od pierwszego dzieciństwa. niepospolite skłon
n o ści objawiał; kierował ie ku dobremu suro„w y Oyciec i rozsa/łna Matka; dziecie rosło
„w karności i .posłuszeństwie; zawczasu W’pra*
„wianem było do nauki i pracy. Pamiętać go
„ musisz w szkółce tuteyszćy, iak lubo naymłodszy,
„naystarszych przeganiał. Dwunastu lat nie do„ szedł, gdy więcćy od dwudziesto letnich umiał.
„Właśnie w tym czasie umarł cnotliwy iego Oy„ ciec y a Matki iedyną pociechą po tak wielkiey
„stracie, była myśl, że Bóg niepospolitem dzie„ cięciem pobłogosławił domek iey samotny. Sto„sownie do życzenia zmarłego męża, na śinier„telney pościeli wyiawionego, umyśliła tę dro„gą latorośl wyłącznie dla chwały Boga chodo,wać

I
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„w ać, i te usta iuż wymowne, poświęcić opo*
„wiadaniu nauki wiary i zbawienia. Podobne
„Rodziców zamiary często zbyt śmiałe, tu zu«
»pełnie usprawiedliwionenii były rządkiem u*
„sposobieniem dziecięcia, iego gorliwością wna„uce, a nadewszyslko czystą, łagodną pobożno*
„ścią. Juz on nie raz dawniey ieszcze odpowia„daiąc na moie badania, tkliwością wyrazów*
„serce ostudzone wiekiem poruszył, a trafno„ścia( postrzeżeń, doświadczony umysł zdziwił...
„Ale idźmy do nich, wiem, źe miło ci będzie
„odnowić z niemi z n a io m o ś ć .— Poszliśmy; a
minąwszy piękną osadę, przeszedłszy kawał po
la, stanęliśmy na wzgórzu. Sędziwy Pleban zmę*
czyi się nieco; na wzgórzu leżało kilka kamie
ni, usiadł na iednym, a wskazuiąc na lewą, po
wiedział: „O! iak mi błogo i miło patrzćć na tf
„okolicę., tu zdaie mi się, że wolniey oddy*
„cham. Poznaiesz ten luby do.mek w dolinie?’*
„Poznaię, zawołałem, to domek Ernesta, taki
„sam iak i dawnićy, równie skromny i chędogi,
„tak ogrodzony dziedzińczyk, tak zawsze dwie
„w okólniku krowy; drzewa tjlko w sadzie, 1
„wierzby na podwórzu znacznie podrosły; zgę
stniało także i to zarośle z rokiciny, które w tćy
„nizinie za domkiem na tćm bagnisku rośnie! ” —
T om VII. Ner XL1I.
ai

■
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„Tuz od lat pięciu, powiedział Starzec, niczyia
„ręka go nie pr^erzadza; młody Edward tylko
„dla zabawy czasem koszyczek uplecie, i iuź
„raz śmiałem się z niego, źe zręczności nie odzie
d zic zy ł po Oycu. Patrz, iaki suty dym z ko„mina się wznosi, troskliwa Matka zapewne le
karstw o iakie synowi przyrządza; bo siądź ko„ło mnie, a dokończę ci moiey o nich powie„ści ” . .. Usiadłem, a szanowny móy dobroczyń
ca tak inówil daley: „Edward uczył się więc
„wnaszey szkole, i nie tylko spół-uczniów, ale
„i mistrzów zaczął prześcigać. Wystarałem mu
„się o grecką i hebrayską Biblią, a tyle praco„w ał, źe stosuiąc ie do łacińskiey, którą miał
„w ręku, oba te ięzyki rozumićć zaczął. Pię„knym był widok dziecięcia, dumaiącego głębo„ko nad prawdą i pięknością Chrześciańskiey
„wiary i stosuiącego iuź iey przepisy do obrębu
„obowiązków swoich. Serce Matki rosło patrząc
„na takiego syna; a ieśli dumną była z cnot i na„uki iego, ta duma cóś bogoboynego miała wso„bie; bo nieznain Matki, któraby więcey pamię
t n ą na te słowa była: Oto, dziatki są dzicdzi„ ctwcm Pana! Co święto bywała z nim w Ko
ściele; a ubiór iego starowny, dowodził, źe go
„nie przeznacza do żadnego rzemiosła.-— Jak da-
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*Wnie'y prostota i oszczędność Oyca, tak Wtedy
t, wyższe Matki widoki nie uszły , ięzyka niektó„ rych sąsiadów; za złe mieli dobrey Monice, źe
„się pyszni synem, źe nie każe mu przerywać
„ zarośla z rokiciny, źe go na przemądrego pani„cza kieruie; ale iuź teraz przekonali się wszyrscy, iź nie tylko Matka, ale i Parafia gdzie się
„rodził, chlubić się nim powinna.— Gdy trzyna
ś c ie lat skończył, sam uznałem, źe do wyższych
„szkół oddać go należało* Poiechała znimMantka do miasta, naięła porządną izdebkę; cno*
„ tli w a Oyca praca, iey rząd i staranność, po
z w o liły dosyć znaczne koszta opędzić. Dzie
gcie o niczem innem nie myślało, tylko o nauce;
„Matka wzięła na siebie wszystkie kłopoty i za„ chody; a skromna izdebka światem była dla
„nićy i Niebem, bo mieszkał przy niey syn u„ kochany, bo za iey staraniem nie marniał
„zbiór Oyca potem iego oblany, i Bogu rosła
hchwała. Wysokie przymioty Umysłu i duszy
„ młodego Edwarda!, coraz więcćy nabywały
„dzielności; celuiący we wszystkich klassach,
„tak co do nauki iak do obyczaiów, zawsze na
„wszystkich examinach pierwsze otrzymuiąc na* grody, po trzech latach ciągiey pracy, przyię„tym został do Akademii. Tam, iuź Uczęszcza
21
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„Tok drugi, we wszystkich naukach, zwłaszcza
* w starożytnych ięzykach i w Teologii się ćwi„czy; szacunek nauczycieli, uwielbienie i mi„łość spół-uczniów pozyskał. Ale te'y zimy zbyt
„wiele pracował, i mizernieć zaczął; troskliwa
„Matka wezwała naybiegleyszego lekarza; ten
„przerwać mu kazał na parę miesięcy umysło„ we prace, użyć świeżego powietrza i wiosen
n y c h leków. Przy więzła go natychmiast do ro„dzinnego domku, o którym ia przez teń czas
^miałem pieczą; iuź tu goszczą od trzech tygo„dni; dobra Monika mlekiem i ziołami Syna
ńkarmi, xiąźek mu broni, i iuź mu iest daleko
„lepiey.... Mam nadzieię w tym miłosiernym
„Bogu, źe ten młodzieniec tylą obdarzony cno„ tami, źyć będzie długo dla przykładu i dobra
„spółbraci; źe ten zdróy czystego i prawdziwe„go światła nie ustanie tak prędko... Matka
„sobie podobno uroiła tę obawę; obfite w nią
„serce Matki, i zwyczaynie tak u nich bywa,
„źe im lepsze dziecię, tem łatwiey o nie się
„troszczą... Lecz ile doyrzeć mogę, otóż i on;
„patrzay, wyszedł z domku i siada na ławce;
„^daie mi się że xiąźkę ma wTręku; dobra Mo„nika musi bydź bardzo zaięta, kiedy tego nie„ upatrzyła. Idźmy, przerwać mu czytanie” ...
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Zeszliśmy z wzgórza, z takim pośpiechem iakiego
tylko krok siedmdziesiątletniego starca dozwolić
potrafił; i wnet stanęliśmy koło ogrodzenia domku. Edward tak głęboko się zaczytał, źe nas
ani spostrzegł, ani nawet usłyszał; rad byłem te*
mu, bom mógł się iemu dobrze przypatrzyć.
Nie wiem czyby m go był poznał,ty le znaczenia przez
te siedm lat piękne iego rysy nabrały? tyle my
śli na blade'm wyryło się czole, stałem w zadumieniu, chociaż ieszcze nie widziałem iego o-,.
czów, które wlepione miał w xiąźkę; gdy zaś
na głos Plebana obeyrzał się i powstał, gdy te o- *
czy wyrazu pełne błysnęły radością; gdy mnie
poznawszy, wdał się w rozmowę o naukach, o
przeznaczeniu człowieka, gdy przy nayskromnieyszem ułożeniu, przy pełney prostoty posta
wie, tak z ust iak z oczu skry światła się sypa
ły, wtenczas dopiero zupełnem było zadumienie
moie, wtenezcis przyznałem słuszność Matczyney
obawy... Krótką była ta rozmowa, przynaymniey mnie zdała się taką, łubom może nigdy
nie obiął tyle nowych co w tey chwili myśli;
przerwała ią dobra Monika. Niewiedząc wcale
że ma gości, szukała syna z czarą trunku zba
wiennego, który sama z ziół i z mleka sporządzi
ła. Gdy nas, a raczey sędziwego1przyiaciela po
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strzegła, pierwszem iey słowem było skwapliwe
zapytanie: „Jakże wygląda? wszak lepiey ? ” I.
leż ią uradowała potwierdzaiąca starca odpo
wiedź, ile ucieszyło zapewnienie, źe iuż wnet
zupełnie zdrów będzie. „Doprawdy! powtarza„ła, z uśmiechem nadziei; bo ia co zawsze na
„niego patrzę, zawsze mize nym go widzę.” —
Wtedy dopiero przywitała się z nami, i mnie po
znała ; wtedy powtórnie zaymuiąca wsczęła się
- rozmowa, nastąpiło gościnne wesołe częstowanie.
Bawiliśmy z niemi dwie godziny, tak miłych nie
* pamiętam, Zdziwiły mnie znowu nie raz świa
tłe pomysły Edwarda, rozrzewniły pieczołowi
te koło niego Matki starania, iey miłość i tak
słuszną dumę którą w kaźdem widać było sło
wie; uięła mnie wdzięczność, uległość iego, to
, zupełne ich uczuć ziednoczenie, zdjń zgodność,
szczęście czyste, i tkliwe o cnotliwym Oycu wspo
mnienie. Kiedy Monika osądziła wieczorne po
wietrze zbyt chłodnem dla syna, weszliśmy do
domku; Edward zaprowadził mnie do przyboczney izby, tam pokazał mi stołek i okno gdzie
Oyciec kilkanaście lat pracował. Mocne wzru
szenie te przerywane słowa wyrzec mu tylko
dozwoliły: „I to było dla mnie.,, a ia, cóz po
dobnego uczynić p otrafię?..O deszliśm y; a
1
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w drodze szanowny Pleban zwierzył mi słodką
i prawie pewną serca swego nadzieię (o ile nadzieia ziemska pewną bydź może) iź Edward,
skoro przyimie kapłańskie święcenie, będzie po
nim te'y owczarni Pasterzem; cieszył się cnotli
w y starzec, ze godnieyszego od siebie następcy
zostawi; i dawnom iu£ tak £ywe'y radości w oczach iego nie widział.

III.
ANEKDOTY PRAWDZIWE o DZIE
CIACH.
N a i w n o ś ć .

Czteroletnią Anielkę prześladowano doro
słym młodzieńcem, który bywał w domu iey
Rodziców, i do którego dosyć była przywiąza
na. „Anielko! mówiła ićy raz Matka, ty póydziesz za Pana Antoniego.*— Nie póydę.— Eyźc,
póydziesz. — Nie póydę, Mamo, ia nie umiera
iść za m a i”

-------

2 7

®

-------

O t w a r t o ś ć .

* Jedney z tych Kwestarek, które chcąc przy
nieść pomoc szpitalom stolicy, przykrą podeymuią pracę zbierania iałmużny po domach, następuiąca zdarzyła się przygoda. Weszła do po
rządnego mieszkania z woreczkiem swoim; w
przedpokoiu będąc, słyszała głosy kilku osób,
w pokoiu, nie zastaie nikogo. Po chwili iednak,
wychodzi może sześć lat maiąca dziewczynka,
staie, spuszcza oczki, i mówi z nieśmiałością:
„Niema mamy w domu.” — „A kiedyźby ią mo„źna zastać?” — „Póydę iey się spytać!” — I to
mówiąc, prędko wybiegła.— Nie wróciła oczy
wiście, może i karę iaką za swą otwartość po
niosła; Kwestarka zaś odeszła zmartwiona; bo
hic tak boleśnie serca nie dotyka, iale widok
Rodziców niszczących we własnych dzieciach
zarody dobrego. — Dla oszczędzenia kilku gro
szy, ta niebaczna Matka mogła zaszczepić na za
wsze w otwartey z przyrodzenia duszy, zaród
kłamstwa, tey szpetney wady, która tylu innych
iest źrzódłera.
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IV.
WYJĄTKI DO UKSZTAŁCENIA SERCA
I

STYLU SŁUŻYĆ MOGĄCE.

WIĄZANIE

POLKI.

O Naukach wyzwolonych w powszechności i

w szczególności.
przez

X ię d z a I g n a c e g o W ł o d k a .

z ROZDZIAŁU IV.
O przyczynach nieomylnych nauk pięknych
i uczonych ludzi.
1

Treść.

Naprzód tłómaczy Autor co iest mądrość i
krasomostwo? Krasomowstwo zaś u niego obeymuie wszelkie dobre wysłowienie się bądź na
piśmie, bądź ustnie, bądź wierszem, bądź pro
zą, bądź w małych, bądź w wielkich rzeczach.
Potem mówi że zdanie o uczonych często by
wa omylne, źe biorą za takich, ludzi, którzy
nićmi nie są; bo i czytanie xiąźek i wydawanie
ich, często nie iest mądrości znakiem; chcąc zaś
wyszydzić Mędrków, przytacza Szkołę Lucya-
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na, który ich na wyszydzenie odmalował. Przy
czyn prawdziwych nauk pięknych i uczonych
lodzi, naznacza cztery: i sza Dobre wychowanie
od Rodziców w pierwszych zaraz latach; 2;a na
uczyciele sposobni; 3‘"u uczącycn się chęć do
nauk, pilność, cnota, statek; 4ta Panów i rząd
ców kraiu naukom i uczonym sprzyianie. Za
chęca do ćwiczenia się w ięzyku oyczystym, powstaie na ięzyk Francuzki, zaleca grecki i ła
ciński ięzyk.
W piątki.
Kar: 199. „...G d zie dowcip się rozpoście
ra, tain rozsądkowi małe mieysce zostaie, i gdzie
pami-ć górnie, tam rozsądek na dół idzie. Dzie
ci tez pospolicie w pamięć obfituią, ale im na
rozsądku brakuie; w starych zaś gdzie rozsądek
panem, tam im na pamięci zbywa.
I{. 202. Mądrość u dawnych z trzech się
rzeczy składała: z życia dobrego, dobrey umieję
tności i dobrego krasomowstwa. Bo gruntownie
m.idry, naprzód sobie powinien bydź mądrym,
a potem drugim; powtóre, powinien mieć skarb
umiei;tności, którym ma szafować; nareszcie
powinien wiedzieć sposób i miarę tego szafowa
nia.
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K. 2o3. Jako mole9 taki na skuteczne i do,
sądne śrzodki do cudzey cnoty się zdobydź, któ.
reiuu tez same brakuią do własney. 1
IL 2o5. Umiejętności same w sobie maią
szacunek wewnętrzny, przez wymowę nabieraią szacunku powierzchownego. One są pienią
dzem, a krasomowstwo cecha, one śą ciałem, a
krasomówstwo duszą... one są postawem pię
knego iedwabiu na suknie, a krasomówstwo iest
kroiem tego odzienia.
Ii. 2ogv Nie ten który wiele czytał, ale któ
ry pożyteczne rzeczy, mądrym zwany bydź po
winien.
Jf, 210. Wiele czasu na czytanie łożyć potrze
ba, ale nie wielu xiąźek, bo inaezey nabędzie
się wielomówności, ale nie mądrości.
li. 223. Jeśli wielość xi.r/.ek uczonym czy.
ni, któż będzie mędrszy nad xi-;garzóvv albo
nad stróżów królewskich Xiąźnic?
K. 224. Wprzód trzeba nauk się z grnntu
ucfcye, a potem te czytaniem xią/.ek utrzymywać
i powiększać, bo wiecie do czego podobny’ iest
ów, który się na czytanie xiążek udaie nie uczywszy się Nauk? Podobny do owego chłopca,
który wszedłszy do Spiewalnicy, i zastawszy
rozłożone różne narzędzia grania, z ciekawości

albo płochości młodym przyrodzoney, każdego
ruszy; tu piśnie, tu świśnie, tu zarznie, tu za
skrzypi, tu zadinie, tu zabeczy, i rozumie źe
iuź Muzyk zawołany. Czytać xiązki bez po
przednicy nauki, iest to brzdąkać i rzempolić
po dziecinnemu, a nie grać po ludzku.
K. 23i. Bardzo miękkie łozę, zrazu tylko
miłe iest a potem nieznośne; smak iak prędko
sobie w wielkiey słodyczy podoba, tak łatwo
w nićy obrzydzenie czuie; bo we wszystkich
rzeczach zmysłowych, za naywiększem upodo
baniem tuż idzie i naprzykrzenie.
K. 234. Smak zmysłowy nie we wszystkich
ludziach iest iednakowy, i do niego wszystkie
przysłowia o odmienności smaków stosować się
powinny; o smaku zaś w Naukach tego mówić
nie można, bo ten zasadza się na rozumie, któ
rego roskosz iest dobro rzetelne a nie uroione,
iako się pospolicie w zmysłach trafia. Bo to
dobro nie co innego iest tylko prawda, która
iest iedyna, powszechna i nieodmienna; bo we
wszystkich rozumnych dziełach prawda iest istotą, ozdobą, wdziękiem, pięknością, dobrocią
1 siłą.
Przeto len smak rozumu iest niezawo
dny; co iest dobrego w naukach, powinno bydź
wszystkim dobre, wszędzie dobre, i zawsze do'bre; dobroć albowiem rzetelna się nie odmienia.
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Dzieło każde iest albo złe, albo dobre, albo
mierne, albo tez ze złych gorsze, albo z dobrych
lepsze.
K. 237. Pisarze są rozmaici, tak co do rze
czy, iako do sposobu pisania, iednak między dobremi, iest źe tak powiem iedna barwa piękności.
Smak iest początkowy i doskonały; początko
wy,iest to owa iskierka światła rozumu od przyro
dzenia w nas wlana, doskonały, z nauki się rodzi.
Jf. 245. Z tey liczby xiąg które od Stwo
rzenia świata wyszły (a wielka ich iest groma
da) nie mówię większa połowa, ale setna ich
część uyść może, a bardzo mała garstka takich,
które się dobremi nazwać mogą. Xiag w ka
żdym Narodzie tak wiele wyszło iak włosia na
głowie, a Pisarzy dobrych w każdym kraiu, w
każdym rodzaiu tak mało iest, źe ich na palcach
zliczyć można.— Dwa są znaki upadłych Nauk,
gdy albo żadnych xiąźek nie wychodzi, albo
wiele bardzo.
K. 246. Tak iest nieszczęśliwe pięknych Na
uk rzemiosło, ze każdy iego umieiętność sobie
przypisuie. Nikt się nie podeymuie strzelby zro
bić, ktoby się ślusarstwa nie uczył; nikt się nie
bierze do zrobienia szafy, stołu, kto się w sto
larstwie nie wyzwolił, iedyne są uczone dzieła,

okoto których ci nawet się bawią? którzy, co są
Nauki, nie wiedzą.
Ii. 2)6. Jeżeli wasze Nauki nie maią służyć do
czego innego, tylko do próżney chwały między
głupiemi, do żartów miedzy niewiastami, do zdrad
i oszukania między bliźniemi, ieżeli z was nie ma
ią czjnić dobrych Sędziów, Rayców, Wodzów,
Dworzan,Żołnierzy, poddanych, obywatelów, lu
dzi, ieźeli was prowadzą do straty cnoty, poczci
wości, stawy, rozumu, popalcie wszystkie wasze
jtiąźnice, roz; n.śćcie szkoły, powieszśycie wyso
ko Mistrzów. Nauka i Mądrość, która wam szko
dzi i oyczyznie waszey, nie iest Nauką i Mądro
ścią, ale zarazą i powietrzem.
Jest. wielu nie uczonych, którzy zdradą swoią i sztuką za uczonych u świata udawać się uurtią. Tych 'są różne gatunki.... oni zażywaią
pamięci, śmiałości, głosu, ciała poruszenia, gładkiey wieloinownośpi, niewstjdu, pochlebstwa,
zuchwałości; starai ą się wszystkich Nauk nazwi
ska, opisanie, podział, i pierwsze początki na
parni/ć umieć; xiąźek wielu napisy, i treść wie
dzieć; kawałków pozornieyszych z różnych Pisarzów się nauczyć; maią też obrót., frantostwo,
i ostrożność; wiedzą gdzie zmilczy ć, gdzie, co,
kiedy i przed kim mówić; iak cudze rzeczy z*
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swoie, przygotowane umyślnie za raptowne u*
dać, zmyślać różneDzieie, przywodzić Pisarzów,
których na świecie nie było, i t. p ... Z takich
to źrzódeł wychodzą, mieyscy Baie i Błazgony,
którzy różne wiadomości, i taiemne w umitiętnościach i przyrodzeniu wynalazki przedaią, iako to: Zęborwoty, Okolcki, Lekoruby; którzy
swoie towary .powabną wymową okra>zaią, i
pieniądze wraz z sławą nauki swoiey od pospól
stwa zyskuią. Ztad wychodzą TVesolki i smyki,
którzy różne dzieie i przypadki, pieśni i rozli
czne wierszo w rodzale, to z pisma, to z pamię
ci; to śpiewaniem, to graniem, to mówieniem,
to wezwani, to nieproszeni, prawie na otwar
tych ulicach udaią. Ztąd wychodzą Ifrązyś(\iaty i biegasy; po kraiach nieuczonych chleba
szukaią, i wstęp sobie do domów Pańskich, to
przez ięzyków, to tańców, to szermierstwa, to
grania uczenie, czynią; a pote’m powszechnemi
wszystkiego Mistrzami, Panów i Pań bałwana
mi się staią. .< Ztąd wychi dzą Błazny i trefnisie, których Panowie dla śmiechu i rozrywki
trzymaią; którzy ze wszystkich szydzą, wszyst
kich zaczepiaią, wszystkim przymawiaią; którzy
W mowie żadnego względu na Boga i ludzi, na
wstyd i uczciwość me maią; im zuchwalsi
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lepsi i im bardzićy błądzą, tem w sztuce swo, iey biegleysi. Ztąd wychodzą Pasobrzuchy, darmoiady, pleciuchy i bałamuty, którzy się na
to puszczaią, aby próźnuiąc z cudzego żyli; ci
tedy ustawicznem obchodzeniem i nawiedzaniem
obcych domów się bawią; i zięzyka się żywią,
bo nim różne wieści, nowe przypadki, pochleb
stwa, kłamstwa i swary rozsiewaią. Ztąd wy
chodzą Swlcrzapici iświegoty którym ięzyk na
kołowrocie biega, którzy nic utrzymać, co im
ślina do gęby przyniesie, nie umieią. Ztąd wy
chodzą Storzypiętki, którzy półmiski u Dwo
rów oblizuiąc, i razem się rozmowom Pańskim
u stołów przysłuchuiąc, różneini wiadomościami
ięzyk sobie pomazali, i tym między czeladzią
szermuią, i prostszych nauką swoią omamiaią.
Ztąd wychodzą świzdrygały i trzpioty, którzy
naywięcey nadrabiaią ruchawością, żywością,
prędkością mówienia, j różnemi oczu, twarzy i
ręku migami; wszystko potwierdzać, i, wszyst
kiemu się sprzeciwiać zdaią: nie zagabani rozmawiaią i za drugich odpowiadaią, i z wielu razem
rozprawiaią; o wszystko się sprzeczaią, i niko
mu nieustępuią; hałasem, krzykiem, śmiałością
tego nagradzaią co im z nauki niedostaie.
Jf. 273 . ... Ludzie w naukach doskonali, po
zna-

znaią dobrze tych oszustów nikczemność i zdradę;
z tym wszystkim nie mogą nic przeciw nim mó
wić. Bo któż się ma tey powodzi pospolitego
mniemania oprzeć?... Niechnoby tylko kto pi
snął słowo przeciwko tym z obcego kraiu Mędr
kom, których głupie Państwo na ręku nosi?
wszyscyby go zaraz okrzyknęli,' wszyscyby go
wyszydzili. Niechnoby przy iakiey Pani rzekł
kto, źe ten iey dzieci Dozorca, nic nie umie; oczyby mu zaraz wydarła. „Jak to, iak to, (rozjadłszy się by rzekła) nasz Pan Drol nic nie u„ mie? który cudze kraie objechał, który po Fran„cuzku wyśmienicie mówi? który tak pięknie
,,rozmawia? w co go tkniesz, na wszystko od„ powie? Widzisz go, iaki łepski! chciałby nam
„szacunek i przywiązanie, które do PanaDrola
„mamy, wcale zepsuć? niedokaźesz tego; ty ra„ czey na oczy mi tu się nie pokazuy. Zadawać
„iednemu, co po francuzku umie, głupstwo, nie
„iestże to nowe szaleństwo?” To słysząc ludzie
w naukach dobrze obiaśnieni, ramionami tylko
ściskaią, i w ięzyk się gryzą.
If. 275 . Głupi śmiały i gadatliwy, uchodzi
za uczonego byle tylko miał dowcip prędki, śmia
łość nieustraszoną, i mowę na dorędziu.
i
K. 478 . Kto kocha Nauki, im się daley w
'T o m r i l . Ner XL1I.
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nie udaie, tćm więcćy anayduie przyczyn upo
korzenia sie, i poznania swoiey nieudolności; bo
tam znayduie obszerne i niezwiedzane kraie, któ
re się nie inaczey przebydź mogą, tylko z wiel
ką i długą pracą. I iako w długiey iakiey dro
dze, choć się sztuka iaka wielka przebędzie, widzi
się iednak iak wiele ieszcze do chodzenia zostaie, tak i w naukach iin się daley w nie zachodzi,
tein się iaśniey odkrywa iak daleki kres ostatni.. ‘
Puste głowy zaś i samey pychy dymem nadęte,
iuź rozumieią, ze na wierzchołek góry weszli,
gdy ledwo lu’ok na dolinie ieszcze uczynili i bez
zadney pracy i przyłożenia się, roią sobie w gło
w ie, ze' mogą latać bez skrzydeł, kiedy oni le
dwo się czołgać po ziemi potrafią.
-K. 279 . Chciałbym ia, aby Nauczyciele zawczasu wbiiali to w swoich wychowańców, aby
nie przestawali nigdy na skosztowaniu Nauk, aby ich odrobina wiadomości nie nadymała. Niechay im pokazuią z razu, iako Nauka iest to mo
rzem niezmierzonem; niechay im przekładaią licz.
bę Nauk, umieięfności, trudności; niezliczoną
moc Pisarzów, którzy około kaźdey obiaśnienia,
wydoskonalenia, mocno pracowali; niechay im skazuią xiąźnice dziełami wielkich ludzi napełnionej
aby zrozumieli iak wiele iest rodzaió w, części, śrzod-

ków i narzędzia mądrości; aby to było wędzidłem
na pychę i wyniosłość, która się z lada iakich w nau
ce początków, w dziecinnych i niedoy rzałych umy
słach rodzi. Nadto, zachęcać ich maią do pracy i
pilności; łatwo zaś im to wytłómaczyć, iako iest
rzecz wstydu godna, bydź głupim; a iako iesz
cze bardziey iest rzecz obrzydliwsza nieumiawszy nic, albo mało co, mieć wielkie osobie ro
zumienie. Gdyby tak sobie rodzice i nauczyciele
z młodemi postępowali, a nie przeciwnie, małoby się między młodzią dudków z wyniosłemi
czubami znaydowało. Ale kiedy to Oyciec rozu
mie, źe iego synek iuż sio stał Salomonem, bo
iuź przebąkać i paplać to po łacinie, to po francuzku, to po niemiecku umie; kiedy Matka rozspływa się, gdy widzi, źe iey dziecie przy xiąźce siedzi, i chwali sięziego żywości, ziego pię
knego dowcipu; maią tedy na siebie narzekać,
a nie na kogo innego, kiedy o ich Synach doro
słych ludzie uczeni powiedaią, źe nic nie umieią, źe trzeba ich do cechy dudków zapisać; bo
ci młokosi nadęci temi okrzykami, i pochwałami
od domowych i nieuczonych, przedaią wszędzie
swoię naukę, którey nie nabyli. Gdyby wiedzie
li ci mędrkowie, źe naypewnieyszy znak nieu-
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czonego iest popisywać się z nauką, nigdybysię
nie pokazywali ze swemi bredniami.
li. 5o6. Pierwsza przyczyna nauk pięknych iuczonyęh ludzi, iest f.edy dobre wychowanie od
Rodziców w pierwszych zaraz lalach. Te pier
wsze lata sa( od roku trzeciego; iuź wtedy Matki
maią trzymać dzieci pod rządem swoim, maią ie
uczyć dobrych obyczaiów, i łamać złe namię
tności; starać sic, aby dziecię poymowało Boga,
i umiało go szanować; aby poznawało siebie, źe
iest nikczemne stworzenie, i do iakiego końca
stw'orzone; aby gniew poskramiało, aby się nie
napierało łada czego, i gdy mu co bronią, nie
dąsało; aby szanowało Rodziców, zwierzchność,
i starszych wiatach; aby ochędoźne było około
siebie, w iedzeniu nie łakome, nie zbyt ciekawe
mieć i wiedzieć, bo pierwsze wprawia w zlodzieystwo, a drugie w rozwięzłość; aby się nie
wynosiło z sukien, z mieszkania... A ieźcli dzie
ci są sposobne uczyć się obyczaiów, czemuż nie
nauki, przynaymnicy początków... nie aby ie
okładać niemi, ale aby ie kosztowali; to ie przy
sposobi do nauk dalszego wieku, to im przeszko
dzi aby się nie udali na próżnowanie i na rozryw
ki zbytnie, gdzie się dusza dziecięcia rozpływa
i zatapia, tak dalece, źe ią ciężko potem do na
uk wyciągnąć, przyuczoną do ustawicznych grów
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i zabaw próżnych; ale iedne maią przegradzać
drugie, i rozrywki same maią bydź przystoyne,
pomagaiące zdrowiu, a nie szkodzące duszy, i obyczaiom. Wreszcie w tenczas naylepiey dzieci
wprawiać do Nauk, kiedy są naysposobnieysze;
w pie'rwszych zaś latach zdaie się ta sposobność
bydź z niektórych miar naywiększa, bo w nich
iest. ciekawość wielka wiedzenia, i chociaż nie
maią po temu wielkiego rozumu, maią łatwe
przylgnienie pamięci...— Do Matki, (która w do
mu zawsze zostaie) należy, aby dzieci miały układność powierzchowną, przystoyną, i skłonność
woli do dobrego... Matka powinna wiedzieć, kie
dy ma poskromić niektóre sprawy i poruszenia
ciała grubiianskie: iakie są, albo płacz zbytni,
albo krzyki, skakania i t. p ., ona staraniem swoiem ustawicznćm i słodkiemi napominaniami, bez
hałasów, trzasków, bicia, bez zrzędności i gdyrania wielkiego, dokaże tego, źe to dziecię weźmie
na się postać taką która przystoi, i wprawia człon
ki swoie do tego poruszenia, źe i głowę trzymać
iako potrzeba i ramionami (*) ruszać iak należy,
(*) W łodek używa tego w yrazu w własciwem iego znaczeniu,
' a nie iak go używamy pospolicie. Chąc zaś by tę uw agę
m o ię, m łodzi czytelnicy Rozrywek lep iiy p o ię li, w ezw ę
na pomoc francuzczyzny. Gdzie Francuzi m ów ią mains,
m y powinnis'my m ów ić ręc$ , gdzie zaś bras, należy si*
m ów ić i piiać ramiona.

—

ag*

—

i chód, i całe ułożenie tak miarkować .będzie,
aby ni czyich oczu nie obrażało. Ma się starać
Matka oto, aby wtem ułożeniu nayprzystoynieyszem dziecięcia, nie wydawała się żadna przysada; aby nie znać było, zeta postać iest z rozka
zu tylko i na czas nieiaki ustroiona, ale niech się
raczćy wydaie, źe z własney woli pochodzi, i ze
nie szukana sztucznie, ale iakby się o nią niedbało.
Tak Matka dobra, iak tylko spostrzeże, że
umysł dziecięcia i skłonności zdaią się wTydawać
powierzchownie, starać się ma, aby ie kierowa
ła i prowadziła do doskonałości większey, nie
przestaiatc na powierzchownem tylko dziecięcia
ułożeniu. Albowiem ma to wiedzieć dobrze, że po
wierzchowna postać przyiemna częstokroć bydź
może iak maszkarką iaką, do oszukania tylko
drugich, ieźeli z tą układnością, z tą przyiemna
twarzą nie będzie, złączona wola i chęć życzenia
drugim dobrze. Ma to wiedzieć dobra Matka,
źe prawdziwa przystoyność i obyczayność iest
w sercu, a nie w innych powierzchownych czę
ściach ciała; i że taż sama z serca udziela się
wszystkim naszym sprawom; tak dalece, źe gdy
całego ciała postać pokaźnie względem drugich
przyiaźń lub uszanowanie, którey w samey rze
czy niema, w tedy wszystka powierzchowna u-
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kładność i przyiemność iest udaniem knglarskie'm,
albo raczey rzeczywistą zdradą. Tak powinna
z dziećmi postępować, iak ten, który sporządza
i nastawia zegary; nie dosyć iest, aby skazówka
pokazywała liczbę przyzwoitą, ale trzeba, żeby
wewnętrzne łańcuszki były do tego nakręcone, i
kółka szły swym porządkiem, któreby skazówkę wedle potrzeby pomykały, bo inaczćy bę
dzie zegarek nierzetelny. Powierzchowne człon
ków ułożenie, iest iako skazówka iaka zegarowa,
a umysły nasze są iako wewnętrzne sprężyny,
z któremi czoło zegara zgodzić się powinno. Dla
czego Matka, niech nie przestaie na tym, ze w y
uczyła dziecię., iak ma przy drugich pokazywać
się powierzchownie z tą postacią, która uczci
wym osobom przystoi; ale iak postrzeże, źe w
dziecięciu rozum pokazywać się zaczyna, niech
się stara napaiać go prawdami dobremi, i nau
kami chwalebnemi, któreby gruntem były po
wierzchownych spraw. Na przykład, chc.ąc a- .
b y dziecię przyiemne było, i ludzkie powierzcho
wnie w obcowaniu z ludźmi, trzeba mu od dzie
ciństwa zaszczepić miłość bliźniego, tłómacząc
mu, źe wszyscy ludzie iednegoź są rodzaiu, iedneyze krwi i istoty, źe różnica iest przypadko
wa stanu i maiętnoid; ź« wszyscy są należały
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do nas, maiąc w zgląd na rozmnożenia początek,

£e wszyscy są nam pożyteczni, i ci fctórzy z na
mi obcuią, i którzy od nas daleko są; wszyscy
(wyjąwszy próżniaków) przyczyniaią się do uszczęśliwienia rodzaiu ludzkiego, przeto godni
są w7dzięczności; tak ten, co ciężary nosi, ma
bydź szacowany dla swoich usług, iako i ten
co woyskiem rządzi. Sami mówię próżniacy
( lubo. bydź powinni kochani iako bliźni) nie
godni iednak są szacunku i wdzięczności, ale raczey próżnowanie ich, pogardy i nienawiści.
Między zaś usługami bliźnich, rnaią bydź szacowańsze te które się ściągaią do zgromadzenia iakiego lub Rzeczypospolitey, niżeli które czynione
szczególnym osobom; i wdzięczność ta powinna
bydź wymierzona według zasług i stopnia tego
ludzi na którym są względem nas; iako Piodzice,
Nauczyciele, Dozorcy, Opiekuni, i zwierzchność
iaką maiący, maią bydź szacowani pierwćy, i
bardziey od drugich. Matka tedy' ma się zaba
wiać około wszczepienia tych nauk w dzieci
swoie... bo dobra Matka powinna bydź troskli
wa o wszystko, i wszystko obracać na pożytek
dzieci swoich; gdy spostrzeże iakiekolwiek zna
ki pychy lub okrucieństwa, niech ich się lęka
i myśli, iako im zabiezye V W małych rzeczach
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ona uważa różne skłonności dziecinne. W igra.
szkach i zabawach ma ich uważać i kierować,
tak że się nie spostrzegą. Ona dopuszcza im aby wolno sobie postępowali, aby tam wydały
się z swemi skłonnościami, i nie przymawiaiąc
im zaraz, i oczywiście coby ich zraziło na potem,
i byłyby frantosko ostrożne i pokątnie złośliwe,
na napominania i groźby nieczułe; ale szuka spo
sobności czy w mowie, czyli w sprawach innych
obiaśnieć oweż dzieci, aby się takowćy strzegli
namiętności, i wsezcpić im odrazę i wstręt do
podobnych występków. Jeżeli na przykład wi
dzi w nich serce nie czułe na cudzą nędzę, albo
początki okrucieństwa w natrząsaniu się z cudzey
biedy, tak że się pokazywać zdadzą, i skorzy
nawet do szkodzenia drugim, i wryrządzania zło
ści, wtedy za podaną sposobnością starać się ma
pilno wzbudzać ich do litości, miłosierdzia, różnemi sposobami., ale nie ma,ich ani strofować za
raz, ani potym surowo ich łaiać, lub karać,
bo przez to przyprowadziłaby ich do zaciętości;
ale ich pięknie prowadzi i nakłania do czynie
nia dobrze drugiemu, podaiąc im różne śrzodki;
i za podaniem sposobności daiąc im poznać nę
dze cudze, godne litości. Jeżeli zobaczy iaki
miłosierny uczynek, czyli w domu, czyli gdzie
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indziej* etyli w swoich dzieciach, czyli wcudzych, niech zaraz ten postępek chwali, i iakiemi łakotkami nagrodzi. Przeciwnie zaś na wszy
stkie sprawy, w których się wydaie łakomstwo,
okrucieństwo, i złość iakaźkolwiek, niech poka
źnie nieupodobanie i wstręt. Toż mówić o naymnieyszey iskierce każdego grzechu, którą zaraz
ugasić, zatłumić, starać się powinna, sposobami
coraz nowemi, a zawsze wedle czasu i mieysca
przyzwoitemi. — Taż matka uczyć ma synów
swpich, aby nie patrzyli, iako świat zwykł, na
pozór tylko uczciwości i przystoyności; albo
wiem świat szacuie tylko cnotę lekka, na oko,
a nie poważa prawdziwpy ludzkości. Matka
tedy przestrzeże dzieci swoie, aby nie szli za
światem, który rozumie źe iest dosyć mie'ć bar
wę i pozór cnoty; owszem niech wr nie wpaia,
aby we wszystkiem starali się o prawdę i rzeczy
wistość a nie o pozór, czyli w nabożeństwie,
czyli w pilności około nauk, tak w słowach, ia
ko i w uczynkach; wiedząc dobrze, że kto nie
, szanuie prawdy uznanćy, to nie szanuie ani Bo
ga , ani praw ludzkości.... Niech dziecię nic
nie słyszy ani zmyślonego, ani niepewnego, ale tyl
ko rzeczy prawdziwe, iakie są rzeczy wiary. Przeto ghipie mamki niech dzieci niczym nie straszą,
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i umysłu ich nie, bałamucą. Rozum i parnię®
dziecinna iest iako płótno czyste rozciągnione na
ramach do malowania; ieżeli z razu na nim za
czną bydź rysowane piękne, prawdziwe wyra
żenia, tak zokaną zawsze, i i, ciężkością ie mo
żna zamazać; ieśli zaś poczwary, ni to, ni owo,
tak podobno zostanie , i tego ani poprawić, ani
zamazać będzie można. — Taż matka ma prze
strzegać, aby się dziecie nie uczyło gadać od
domowych; (ieżeli ci nie umieią doskonale wy
mawiać ) niech nie dopuszcza, aby domownicy
z pieszcz o t m ieli mówić ięzykiem popsutym do
dziecięcia, i same nieeh tak zawsze mówią iak
należy; bo iaka iest mowa Matki, taka będzie
i dziecięcia. Dopieroż, żeby się miało pierwey
uczyć ięzyka obcego iak oyczystego? Przytaczam
tu mowę iednego z Panów (°) gdy żona iego
mamkę Francuzkę dla syna przyiąć radziła. „Po„rzuć WCPani te podłe myśli; nić chcę ia, a„b y syn móy z mlekiem innych skłonności, in„nych obyczaiów, innego ięzyka nabywał, a nie
„raczey oyczystego. Niech on pierwey Pola„kiem będzie dobrym, a potem potrafi; i zFran„cyzaini obcować, kiedy się trafi. Co za po
trzeb a dziecię Polskie pierwey uczyć po fran(*)

F o t o e k i ITfttman K o r o n n y , \ V o i « w o d a K i i o w s H .
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„cuzku, a potem po Polsku. Jestźe iaki naród,
»aby pierwey dzieci swoie obcego ięzyka uczył?
„niemasz żadnego tak głupiego; a my nie wsty„dziemy się na pośmiech podawać obcym naro
d om , które to usłyszawszy o nas mówią żeśmy
„oszaleli; a my na to gniewać się możemy, ale
„oprzćć się zelży wćy przymówce sprawiedliwie
„nie możemy...”
(Dokończenie nastąpi).

y.
W IA D O M O Ś C I
MOGĄCE BYDŹ MATKOM PRZYDATNE.
... ...

SS*

Słów k ilk a

o W a k c yn ie.

Nie chcę bynaymniey umieszczać tu naukowćy i długie y o wakcynie rozprawy; ani w umyśle moim nieodzownych wiadomości, ani
w czytelnikach potrzeby do nićy nie widzę; chcę
tylko krótkim opisem zdarzenia, którego naocz
nym byłam świadkiem, utwierdzić wiarę w ten

—
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“

dobroczynny wynalazek tych Matek, które to
pismo czytuia. Wielu bowiem takie iest zdanie,
źe szczepienie walccyny nie chroni od naturalney ospy, od tey plagi rodzaiu ludzkiego, a za
tem nie warto dzieci dla niepewney ochrony na
pewną słabość narażać. Prawda, naygorliwsi
wakcyny stronnicy przyznali i przyznaią, iź są
przykłady, źe dzieci, którym szczepiono pomy
ślnie krowią ospę, w czasie gdy panowała natu
ralna, uległy zarazie; bo niema żadnego przepi
su bez wyiątku, i bywały zdarzenia, ze i natu
ralną ospę miewali niektórzy po dwa razy; ale
te przykłady były i są niezmiernie rzadkie, a ty
siące przeciwnych i codziennych doświadczeń,
powinnyby zatrzeć zupełnie szkodliwe tamtych
wrażenia. Za iedno z takowych, może bydź uważane następuiące zdarzenie, i dla tego powa
żyłam się ie opisać; sądzę bowiem, źe wszystko
co dobroczynny wynalazek utwierdza, szkodli
we przesatdy i uprzedzenia zbiia, powinno bydź
głoszonein przez ludzkości przyiaciół, choćby
ten ich głos do nie wielu doszedł, inniey ieszcze
przekonał.
Wiedney rodzinie, gdzie siedmioro drobnych
iest dzieci, każde z pięciorga starszych, w pier
wszym roku swego życia, odbyło iak naypo-

5oo

myślniey wakcynę; ale do zaszczepienia ićy dwoyga naymłodszym bliźniętom, czekano wiosny.
Tym czasem, w tymże samym domu. dzieci pra
czki wcale nie szczepione (bo w nizkim stanie
ii nas wakcyna żudney ieszcze wiary nie wzbili
dza) dostały naturalney ospy. Taili Rodzice tę
chorobę, iak zwykli w takich razach czynić, a
zaraza, doszła, doslabey cokolwiek od iakiegoś cza
su młodszey z bliźniąt dziewczynki. Po kilkodniowey i mocney gorączce z przestrachem wszystkich,
wysypała się obfita i okropna ospa. Jednakże
żadne z pięciorga dzieci wakcynowanych dawniey, ani nikt w domu nie zaraził się; co wię
cey bliźniak chorey dziewczynki, któremu za
szczepiono wakcynę, iuź w czasie ospy siostry,
również się nie zaraził, i iak naypojmyślniey sztu
czną odbył słabość. — Ryla prawdziwie pora
przypatrzenia się niezmierney różnicy krowiey o„ spy i naturalney; bo bez wątpienia ostatnia prze
chodzi, wszystkie inne choroby dziecinne w okropności, niebezpieczeństwie i smutnych sku
tkach; była pora błogosławienia dobroczynnego
człowieka ( ) który od tey plagi rodzay ludzki
(*)

Lubo w południow ey F ran cy i, w kilku hrabstwach Ang li, w Xięjstwach Meklemburgskiem i Holsztyńskiem,
w K aryntyi, od niepam iętnych czasów iiu postrzegano, ze
•soby ci U o dza c c okołw bydła, w pew ney porze roku 'Most
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zabezpieczył, oddania hołdu tym gorliwym le
karzom, którzy wakeynę do nas wprowadzili,
tym wszystkim, którzy starali się i staraią wyko
rzenić i ospę i przesąd, który wielu ieszcze do
niey wiąże. O! bez wątpienia nazwisko Jennera w świecie całym, Dziarkowskiego (*) u nas,
powinny bydź wspominane z uwielbieniem przez
wrszystkie Matki, i te które dbaią prawdziwie o
zdrowie i życie swych dzieci, powinny dawać
im szczepić wakeynę zawczasu, troskliwie czu
wać nad iey dokladnem przyjęciem, i bydź gorliwemi iey przyiaciołkami, pomimo tego, co
ieszcze tylu źle uprzedzonych przeciwko niey
mówi. — Do życzenia byłoby, zwłaszcza dla nizkiego stanu, gdyby u nas taki iak w Ameryce
dostawszy na rę k u , w dalszym ciągu życia w czasie pano
w ania ospy naturalney były ochraniane od ni«y: wszakże
dopiero Edw ardow i Jennerow i lekarzowi Angielskiemu,
pierwszemu należy się cześć i sława za ogłoszenie św iatu
tego nader zbawiennego dla rodzaiti ludzkiego odkrycia.
O n to pierw szy raz w Berkeley w Glocestershire, dnia 1*1
Maja 1796 r. zaszczepił krow ią ospę człowiekowi* i po
przebyciu sztuczney choroby w ystaw iał na zarażenie ospą ludzką. On to, tysiącami doświadczeń przekonał o
tem , co wprzód poiedyncze tylko stwierdzały przykłady,
i stał się tym sposobem iednym z praw dziw ych dobro
czyńców ludzkości.
(*)

H yacynt D ziark o w sk i szanow ny W etera n L karzy na
sz y c h , p ierw szy w W arszaw ie w r. 1801. w akeynę szcze
pić zaczął, i w ie le w pierw szy ch czasach doznaw ał prze*
szkód.
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północney zaprowadzony był zwyczay. Tam,
każdemu nowo narodzonemu dziecięciu dwa, źe
tak powiem chrzty są udzielane, duszy i ciału;
iednym iest obrządek Religijny, drugim zaszczepienie wakcyny; zdaie się, źe tym sposobem na
trafiono na prawdziwy śrzodek iey upowsze
chnienia.

KIY OLSZOWY
P R Z Y P O W I E Ś Ć .

( z Angielskiego )

Myśliwy szedł z synem na polowanie. Przy
szli nad wazki lecz głęboki i szybko płynący stru
mień. Oyciec przeszedł go wbrod, syn nie mógł;
uciął więc sobie kiy z młodey olszyny, a chociaż
go Oyciec ostrzegał, że olszyna krucha, on prze
cież postawiwszy kiy wśród strumienia, gdzie
naywęższe było koryto, wsparł sio śmiało i chciał
iednym skokiem wodę przesadzić. Ale kiy się
złamał, chłopiec wpadł w strumień i zanurzył się
zupełnie. Widząc to Pasterz pasący niedaleko
trzodę, przybiegł, ubolewaiąc nad przygoda,. Tym
czasem

— 3o3 —
czasem chłopiec wychyliwszy głowę, dostał się
z pracą na brzeg, i wyszedł zmoczony i z ziębnięty, ale cały.

Pasterz wszelako nie mógł się

wstrzymać od nagany Oyca:

„Jakżeście mogli,

zawołał, dozwolić takićy rzeczy? trzeba było
„wyrwać kiy chłopcu. ” — „Wiedziałem ia, od
powiedział tamten, ie mu się nic nie stanie tak
„bardzo złego; wolałem więc iżby uznał wła'„snem doświadczeniem prawdę słów moich, bo
„wiem, że takie potwierdzenie nauki lepsze.

Już

„teraz bądź pewny, syn móy nigdy na kiiu ol
szow ym się nie wesprze.”
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